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De:

contabilidade@camarasantabarbara.sp.gov.br

Para:

undisclosed-recipients

Assunto:

Informativo Controladoria/Setor de Contabilidade - nº 01

Data:

Tue, 15 Jul 2014 14:48:41 -0300

Boa tarde,
Informamos que a partir de hoje (15/07/2014), a Controladoria, em conjunto com o Setor de Contabilidade, passará a env iar, v ia e-mail, relatórios e
decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativ os às contas de seus jurisdicionados, além de matérias de interesse de serv idores e
v ereadores do Poder Legislativ o de Santa Bárbara d’Oeste.

Atenciosamente,

ALLAN FADEL VENDEMIATO
Chefe do Setor de Contabilidade

ALEX BORGES
Diretor Controladoria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVO CONTROLADORIA/SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Informat ivo nº 01
15 de julho de 2014
_______________________________________________________________________________________________________

Tribunal reprova prestação de contas do Legislativo de Agudos
O pagamento indevido de 13ª salário a agentes políticos dos quadros da Câmara Municipal de Agudos durante o exercício de 2009, levou
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), a julgar irregular a prestação de contas apresentada pelo Legislativo. O relator da
matéria foi o Conselheiro Renato Martins Costa e a fiscalização das contas ficou a cargo da equipe técnica da Unidade Regional do TCE
de Bauru (UR-02).
Segundo o voto, houve a existência de óbices graves, capazes de comprometer os presentes demonstrativos apresentados pelo Legislativo,
mas o pagamento a maior feito aos agentes políticos não há como ser relevada pela Corte de Contas, uma vez que a prática atenta
contra a Constituição Federal, além de possuir inequívoco caráter trabalhista e empregatício, que não alcança a função dos exercentes de
mandato político.
Corroboraram, ainda, para o juízo desfavorável a realização de gastos impróprios com ligações internacionais e consumo de bebida
alcoólica, que são de igual modo, passíveis de recolhimento aos cofres municipais. Ao Presidente do legislativo à época foi determinado
que devolva a quantia paga indevidamente - R$ 38.956,42 - , devidamente corrigida ao erário.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-reprova-prestacao-de-contas-do-legislativo-de-agudos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunal de Contas determina que Câmara de Bertioga restitua o erário
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), durante 17ª sessão ordinária, às 11h00, julgou irregular a prestação de contas,
relativas ao exercício de 2012, da Câmara Municipal da Estância Turística de Bertioga.
O relator da matéria, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, ao relatar o processo na primeira instância, afirmou que, apesar de ter
cumprido os limites constitucionais e legais de despesa total, de despesas com folha de pagamento e com pessoal, e o exercício
orçamentário ter sido equilibrado, argumentou que houve nos autos falhas significativas que comprometeram as contas em apreço.
Segundo o relator, houve imperfeições nos itens relacionados ao pagamento de despesas impróprias, adiantamentos, despesas com
combustíveis e publicidade, fidedignidade dos dados do Sistema AUDESP, quadro de pessoal e atendimento à Lei Orgânica e instruções do
Tribunal.
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Após o transito julgado da decisão, o Presidente do Legislativo à época, bem como a atual Presidência, deverão ser notificados visando à
restituição aos cofres públicos, no prazo de trinta dias, do valor correspondente a R$ 150.006,60, devidamente atualizado até a data do
efetivo recolhimento. Decorrido o prazo, sem notícias, cópias de peças dos autos serão remetidas ao Ministério Público do Estado e ao
Senhor Prefeito, para as medidas cabíveis.
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Link da notícia: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-de-contas-determina-que-camara-de-bertioga-restitua-o-erario

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dúvidas, sugestões, elogios e reclamações: envie e-mail para contabilidade@camarasantabarbara.sp.gov.br ou
controladoria@camarasantabarbara.sp.gov.br

P Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

http://webmail.camarasantabarbara.sp.gov.br/Mondo/lang/sys/client.aspx?CDT=41838,5182240394

2/2

